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حفظها اهلل .. السويد صاحل بنت هيلة إىل أمي:

 ورعاها

 الرتاجم كتب تعرفه مل الذي الشخص

 املعاجم إليه تشر ومل

 السري كتب له ترتجم ومل

 املضيئة سريهتا عن احلديث أمام أتقازم

 عطائها عن التعبري يف القلم ويقف
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 ثاِبت   َأصُلها َطيَِّبٍة َكَشَجَرٍة َطيَِّبةً  َكِلَمًة َمَثًلا اللَُّه َضَرَب َكيَف َتَر َأَلم﴿ القائل هلل احلمد
 ِللّناسِ  اأَلمثاَل اللَُّه َوَيضِرُب َربِّها ِبِإذِن حنٍي ُكلَّ  ُأُكَلها ُتؤيت  السَّماء   ِفي َوَفرُعها
 َلها ما اأَلرضِ  َفوقِ  ِمن اجُتثَّت َخبيَثٍة ٍةَكَشَجَر َخبيَثٍة َكِلَمٍة َوَمَثلُ   َيَتَذكَّروَن َلَعلَُّهم

 [٢٦-٢٤: إبراهيم﴾ ]َقراٍر ِمن

 أثرها؛ وبليغ الكلمة شأن وعلمنا الكلم، جوامع أعطي من على والسالم الصالة مث 
 .دركات النار يف به هتوي أو درجات صاحبها ترفع إما فهي عِلم؛ ملن فطوىب

 مسموعا، صوتا وننشرها ننثرها نفوسنا يف اعم التعبري أدوات هي اليت الكلمات هذه
 قلبا تكسر أو منجزا، وتثمر جمدا تبين إما فهي باال؛ هلا نلقي ال ورمبا مقروءا؛ حرفا أو

 .ُحلما وهتدم

 وتسعد يومه، فتمأل ألحدهم نلقيها طيبة كلمة نعدم لن لكننا جاًها أو ماالً  منلك ال ارمب
 !عىنوم روحا أثرها وتبقي مهته وترفع قلبه

 )املتنيب( احلال تسعد مل إن النطق فليسعد....  مال وال هتديها عندك خيل ال

 تشترك لكنها أوحدا؛ دربا أو واحدا شأنا تعرف ال كتايب دفيت بني الكلمات هذه
 بني بك فتنتقل األفهام؛ لعموم ومناسبتها معانيها، وسالسة اليسرية، حروفها بَطرِق
 واألخالق، اآلداب مع وأخرى وُحكم، فضل يف الفقه مع ومرة مؤثر، موقف يف السرية

 ا.وأفكاًر جتارب أيديهم بني فتضع احلفظة إىل تسري قدو
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 فأسرعت أمي من عبارة وأخرى رأيت، أو مسعت مما فأثر يب مر عابر موقف ورمبا
 .بتدوينها

 طالوس يف منها انتفعت معلومة أكتب أو العليا الدراسات لطلبة جتربيت أنقل وأحيانا
 .األكادميي

 أقترح وقد جتربة، أخلص أو لكتاٍب أرشد رمبانظمة والقانون األ يف التخصص وحبكم
 . مشروعا

 وطبعت ورقات، يف وخرجت صفحات، يف فدونت نبضات، خاجلت كلمات؛ هي
 !يديك بني

 هذا ُيدخل أن سبحانه أسأله وشعوًرا، فكًرا اإلنسان على وتأثريها الكلمة لعظيمو
 الكرمي بإذن الطّيب السلوك صادق منهم ليخرج قارئيه لقلوب صدٍق ُمدخل الكتاب

 وأجود وأبقى خري اهلل عند فما ضاعفةامل والربكة القبول له ويكتب املتفّضل، املنعم
 .إنسايّن جمهود كل من وأمشل

 ؛ دعاأو شكر و مقترحًاأو  ةً وال يفوتين أن أشكر من اطلع على كتايب وأبدى ملحوظ
 .وضاعفها وجزاهم عين خرياهم كتب اهلل أجور

 .واألثر التأثري وسّيد الكلمة صاحب على وسّلم اهلل وصلى
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قضي حاجته تحيانا يأتيك قريب  أو صديق مكروب أو مهموم؛ قد ال تستطيع أن أ
أو تكشف كربته؛ لكنك بالتأكيد قادر  على مساعه وتعليقه باهلل، والتخفيف عليه، 

 .وهتوين مصابه، والدعاء له
هذا األمر قد تراه يسريا لكنه عند اهلل عظيم؛ فكل ما تعامل به املخلوق يعاملك 

 .اهلل مبثله
 ومن ستر مسلما ستره اهلليف الدنيا واآلخرة،  من يسر على معسر يسر اهلل عليهو"

 سلم.م "يف الدنيا واآلخرة
 
ن م م حتدث اهلدية يف نفوسنا من الفرحة، من األلفة، من القرب، من املودة،ك

  !ذهاب سخيمة القلوب؛ بل هي هدي نبوي
 .البخاري "يقبل اهلدية ويثيب عليها ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان"
 
 باسنا؛ لنلتفت إىل قلوبنا وننقيهالاما كما نعتين جبمال مت

 مسلم. "ولكن ينظر إىل قلوبكم":يف احلديث
 .وقبل أن تتصافح األيدي لتتصافح القلوب

 !رض اجلوارحفالقلوب مترض وقد متوت، ومرضها أشد من م
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 !ن امنت اهلل عليه بعبادة فليثبتها، وليداوم عليها، وإن كانت قليلةم
" اهلل، ال تكن مثل فالن؛ كان يقوم الليل، فترك قيام الليليا عبد ":يف احلديث
 متفق عليه.

 
 لسعادة بالرضاا

 !ارض باهلل مدبرا كما رضيت به ربا
  ؟رضيت باهلل ربًا: ألست تردد
 .الرضى عن اهلل؛ فكما رضيت به ربا ارض به مدبرا عادة كلها يفواهلل إن الس

 
نثرها واحتسب إدخال سرور على ا فسك؛ن جتعل الكلمات اللطيفة حبيسة يف ال

 .ولك مبثله :وإسعاده ومن دعا ألخيه قال امللك مسلم،
 !ما أعظم أثرها يف النفس

 .قدوة ملسو هيلع هللا ىلص ناولنا يف نبي تبهج القلب وتزيد يف العطاء وتقوي العالقات؛
 مسند أمحد .."حبكألإين  معاذ يا "
 "أبوها: قال عائشة، قال من الرجال؟ قال ؟من أحب الناس إليكيا رسول اهلل "

 الترمذي.
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 .اخلطأ والنسيان من مسات النفس البشريةف  تتطلب املثالية يف حياتك؛ال
 .فلست ملكا مقربا وال نبيا مرسال
فال يلدغ املؤمن من جحر "ه؛ بل يف تكراره؛ مث إن اإلشكال ليس يف اخلطأ ذات

 "متفق عليه.مرتني
 !وإن كان اخلطأ معفوا عنه يف جانب العبادات؛ ففي األمور احلياتية من باب أوىل

اجعل بينك وبني نوايا اآلخرين سدا منيعا؛ فليس لك إال ما ظهر واهلل يتوىل 
 !السرائر

أفال شققت ":يف احلديث ؛د كذافعلوا كذا من أجل كذا، وقالوا كذا لكذا، ويقص
 مسلم. "عن قلبه

 .الظن واجعله أصالحسن م قّد
 
عها إناء فيه م ذه خدجية قد أتتك،ه ا رسول اهلل،ي :قالف ملسو هيلع هللا ىلص تى جربيل النيبأ"

وبشرها  فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين، فإذا هي أتتك؛ إدام أو طعام أو شراب،
 متفق عليه. "نصبال صخب فيه وال  ببيت يف اجلنة من قصب؛

 !سالم من اهلل وبشارة باجلنة هذا اللحظةيف -رضي اهلل عنها-أختيل شعور خدجية
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 متفق عليه. "عم الرجل عبد اهلل لو كان يقوم من الليلن"
إين ألحبك فال تدعن دبر كل صالة اللهم أعين على ذكرك وشكرك  يا معاذ واهلل"

 مسند أمحد. "وحسن عبادتك
 .تذكريمالحظة أو  حة أو نقٍد بّناء أودمات بني يدي نصيما أروع هذه املق

 
 !لعربة بالدميومةا

-صلى اهلل عليه وسلم -تعين النيب-وكان يقول : قالت عائشة :ففي احلديث
 مسلم. "أحب العمل إىل اهلل ما داوم عليه صاحبه وإن قل ":
 
 ! تزهد بقليل من الصدقة أن تقدمهاال

طيب، وال يقبل اهلل إال الطيب، رة من كسب تصدق بعدل مت"من  :ففي احلديث
 البخاري."فإن اهلل يتقبلها بيمينه، مث يربيها لصاحبه كما يريب أحدكم فلوه

  .مترة تراها يف عينك صغرية لكن اهلل يرّبيها ويضاعفها

 

 ! تفرط بالنوافل حبجة أهنا من املستحبات وليست من الواجباتال
كنت ىت أحبه؛ فإذا أحببته إيل بالنوافل ح يزال عبدي يتقرب "وما :فيكأال يك

 البخاري.!"..مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
 سنن أيب داود "انظروا هل لعبدي من تطوع"مث إن النوافل جابرة للفرائض؛ 
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 !لرب بالوالدين سبيل لتفريج الكربا
 :تأمل يف حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة

اللهم إن كنت تعلم أين .. يل أبوان شيخان كبريان  ه كانإن اللهم: قال أحدهم"
ففرج : قال ، فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء 

 البخاري. "عنهم
 
 !لذكرا :يسر األعمال وأعظمها أجراأ
: يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن )ثقيلتان(على اللسان،  (خفيفتان) كلمتان"

 .متفق عليه"مده، سبحان اهلل العظيمحبوسبحان اهلل 
 
 ! موازين البشر أن الصدقة نقص والعفو ضعفيف

 مسلم."نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا" ما :ويف امليزان اإلهلي
 
إذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، ف" : احلديثيف

 البخاري. "ر أهنار اجلنةجفوفوقه عرش الرمحن، ومنه ت
 !علو مهة حىت يف الدعاء
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هل يدعى أحد من تلك ف :بواب اجلنة الثمانية قال أبو بكرأ ملسو هيلع هللا ىلص ا ذكر النيبمل"
 " متفق عليه.وأرجو أن تكون منهم نعم،: قال األبواب كلها؟

 !منوذج يف علو اهلمة
 
 مسلم. (هحابصأل)القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعًا  واءقرا" :ديثحل ايف

؛ فأقول يف نفسي هل وصلنا لدرجة املصاحبة واملالزمة (ألصحابه)أتأمل يف لفظة 
 حىت حنظى بشفاعته؟

 
 :ن القواعد النبوية يف إدارة الوقتم

 .مسلم "بادروا باألعمال" " مسلم،استعن باهلل وال تعجزو احرص على ما ينفعك"
 
 !من هو أقل منك ن أردت أن تعرف عظيم نعم اهلل عليك فانظر إىلإ

فهو أجدر  وال تنظروا إىل من هو فوقكم انظروا إىل من أسفل منكم" :يف احلديث
 مسلم. "أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم
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 !ا أعظم منزلة احلبم
 :تأمل

 يا رسول اهلل مىت الساعة؟"
 ماذا أعددت هلا؟: قال
 ملسو هيلع هللا ىلص شيء إال أين أحب اهلل ورسولهال : قال

 .البخاري "تأنت مع من أحبب: قال

 

 !ال مرضهاح ملسو هيلع هللا ىلص اذا فقدت عائشة يف حادثة اإلفك؟ لطف النيبم
اللطف  ملسو هيلع هللا ىلص بين يف وجعي أين ال أرى من النيب:" وير قالت عائشة يف حادثة اإلفك

 .البخاري "الذي كنت أرى منه حني أمرُض
 
 لنبوية جيدها يف مضامينها قواعد يف فن التعامل، وإدارة الوقت،الناظر يف السرية ا

 .لوياتووفقه األ وأساليب التعليم، ومراعاة الفروق الفردية،
 
 !عظم صور الوفاءأ

يكثر  ملسو هيلع هللا ىلص ولكن كان النيب ما غرت على أحد ماغرت على خدجية،" :يف احلديث
 البخاري. "ذكرها ورمبا ذبح الشاة مث يقطعها أعضاء مث يبعثها يف صدائق خدجية
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لى التماسه ع ملسو هيلع هللا ىلصئشة؛ فأقام النيب سفر وخلفه اجليش، فانقطع عقد عايفملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا"
 البخاري. "وقام الناس معه

 !جيش وغزوة ومعه األلوف مل مينعه من البحث عن عقد عائشة الذي فقدته
 !أحب حمبوباتهمن أحب شيئا 

 
 البخاري. "ا محلك على ما صنعتم"

 !منهج نبوي يف التعامل مع اخلطأ، والتأين يف إصدار األحكام
 
 :ينب بنت جحش عن أمر عائشة فقالز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو سأل ": حادثة اإلفكيف

 "واهلل ما علمت إال خريا أمحي مسعي وبصري،: فقالت أو رأيت؟ ماذا علمت،
 متفق عليه.

 !رغم أهنا ضرهتا؛ لكن مل مينعها هذا من اإلنصاف يف حقها
 
 هلل الذي أمرك هبذا؟آ":ملسو هيلع هللا ىلصالت أم إمساعيل إلبراهيم ق

 نعم: قال
 البخاري "!إذن ال يضيعنا :قالت

 .اللهم صدق التوكل عليك وحسن الظن بك
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 :ن األساليب النبوية التعليميةم
بالقصص، بالتشويق، بالتحفيز، بضرب األمثال، التعليم بالسؤال واجلواب، 
 .بالتقسيم الشجري، باملناقشة

 
 متفق عليه " خيزيك اهلل أبداالواهلل  بشرأ"
 متفق عليه. "مرحبا بالقوم غري خزايا"
 !ومرحبا من األلفاظ النبوية الرائعة؛ ما أعمق أثرها وما ألطفها شرأب
 
د أمحد، نمس "الق الناس خبلق حسنخ":ن القواعد النبوية يف التعامل مع الناسم
أومر أن أنقب عن قلوب  مل، "مسلم"وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه"

 البخاري. "ال تغضبمتفق عليه، ""الناس
 
أعتب عليه يف ُخلق وال دين ولكين أكره  " ما:ثابت نن قيس قالت عمرأة ثابت با

 البخاري. "الكفر يف اإلسالم
 !إنه اإلنصاف

 
يل طلحة يهرول حىت صافحين وهناين واهلل إ"فقام : قصة الذين خلفوا قال كعبيف

 البخاري. "ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه وال أنساها لطلحة
 !ورمبا ال ينتبه لهة رغم أنه يسري جدا مل ينس هذا املوقف لطلح
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 .لقبول والنفع يف التغريدات ليس مقرونا بعدد املتابعنيا

 !فالعربة باإلخالص والقبول
وهناك من ينتفع  ومن يقتبس دون أن يعيد التدوير، فهناك من يقرأ دون أن يتابع،

 !هبا دون أن يفضلها
والنيب معه  عه الرجل،األمم، فجعل مير النيب م علي" عرضت  :يف احلديث

 البخاري. "والنيب ليس معه أحد والنيب معه الرهط، الرجالن،
 
  تفخر مبجد آبائك وأجدادكال

 .وال بنسبك وقبيلتك
 !العربة بسبق الطاعات، والترقي يف مدارج اخلريات والقربات

 .مسلم"من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه"
 
نتأمل، رغم أنا  حمل حني نوعك أوكيف أهنا ال تتو محة أمي بنا،رعجب من أ

 أصبحنا كبارا؛ فكيف برمحة أرحم الرمحني؟
هلل أرحم بعباده  :قال قالوا ال يا رسول اهلل، أترون هذه طارحة ولدها يف النار؟"

 البخاري. "من هذه بولدها
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 !ملسو هيلع هللا ىلصلنيبل صفهمو يف لصحابةا باراتع دهشينت
 وعلي سلم، م "منه أحسن قط ئايش رأيت " ما : يقول كان عنه اهلل رضي فالرباء
 سأل وحينما ،  مسند أحمد"ملسو هيلع هللا ىلص هلمث بعده وال قبله أر ملال: "ق عنه اهلل رضي
 البخاري. !"القمر مثل بل ال، :قال ؟ السيف مثل النيب وجه أكان" :الرباء رجٌل
 امتك.كر دار يف رؤيته حترمنا ال اللهم

  



 

 
17 

 



 

 
1٨ 

رب من مهومك وغمومك وكل ما فعت يديك بالتكبري؛ فاستحضر أن اهلل أكرذا إ
 .جكئعلى صالتك يقبل اهلل عليك ويقِض حوا يشغلك؛ فأقبل

 
صلى صالة  اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ه يستحب املداومة عليها، وكاننإن امنت اهلل عليه بعبادة فم

 !داوم عليها 
 .و سفر كتبت لهأومن داوم على عبادة مث تركها ملرض 

 
الصالة، وسبيل لالقتداء، وعمارة  لتنفل يف البيت معني على تعليم األبناء علىا

 !كر، مع ما فيها من اإلخالص، وحصول اخلري والربكةالبيت بالذ
 

 ؛الفةخمو أسابقة، مأو وافقةمأو  تابعةمإما  :عة أحوالبرامه أمإمع  لمأموم ل
 .املتابعة :املشروع هو

 
 وع،ند الركعوند تكبرية اإلحرام، ع :بعة مواضع ترفع فيها اليدان يف الصالةرأ
 .عند القيام من التشهد األولو عند الرفع من الركوع،و

 
حترص على دعاء دخول املسجد  نأاليت تصلي باملسجد يف رمضان عليها  ةأملرا

 .ومتابعة اإلمام وتسوية الصفوف، والتراص، املسجد،وحتية  واخلروج منه،
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صالهتا؛  فال تقطع ةأمرت بني يديها امر نإاليت تصلي مجاعة مع اإلمام  ةأملرا
 .ن سترة اإلمام سترة ملن خلفهأل
 
ترفع اجلهل عن نفسك، و تعبد اهلل على بصرية، نأا كان ختصصك عليك يأ

 .ال به فهو واجبإألن ما ال يتم الواجب  مور دينك؛أوتتفقه ب
 

 :جحهارأن م وال،قأ حتديد ساعة اإلجابة يوم اجلمعة عدة يف
 .تقضى الصالةمن حني دخول اإلمام لصالة اجلمعة حىت  -
 .خر ساعة من العصرآ - 

 

بعة عشر، وواجباهتا مثانية؛ احفظها وفرق بني الركن رأركان الصالة أ
 .ملعرفة ما يتعلق بسجود السهو من عدمه وكذلك بطالن الصالة ؛والواجب

 
نيب؟ مكروه، وصالهتا جأبنقاهبا بغري حضرة رجل  ةأا حكم صالة املرم

 .صحيحة
 

ني كل ب":ديثحل ثر؛كأ وأان واإلقامة ركعتني سن الصالة بني اآلذي
 متفق عليه. "قال يف الثالثة ملن شاء مث..ذانني صالةآصالة بني كل "ذاننيآ



 

 
٢0 

قبل  التشهد األخري بعدو ، السجود يف :ابة الدعاء يف الصالةجإن مواضع م 
 .؛ فاحرص على الدعاء فيهماالسالم 
 

 :ستكثر من النوافل ألمرينا
سبب لنيل حمبة " سنن أيب داود، وهل لعبدي من تطوع؟"ضئجترب نقص الفرا

 البخاري. "حبهأيل بالنوافل حىت إوال يزال عبدي يتقرب "اهلل

 

 " وكان :سنأ الق ينة بني السجدتني؛نألطما :كان الصالة اليت يغفل عنهارأن م
متفق  "قد نسي :لئسه من السجدة مكث حىت يقل القاأذا رفع رإ ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 عليه.
 

اد رأمن و اجلمع،وكامه وما يتعلق بالقصر حأيف  أالسفر فليقر م علىن عزم
 !ال به فهو واجبإفما ال يتم الواجب  لها؛ئحكامها ومساأالعمرة فلرياجع 

 
 وال ": احلديثيف"؛نتظار الصالةا :ن العبادات العظيمة األجر اليسرية العملم 

 نتظاروا:"خرديث اآلويف احلالبخاري، "الصالةحدكم يف صالة ما انتظر أيزال 
 " مسلم.الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط
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وما ألصحابه ي ملسو هيلع هللا ىلص قد قال نبيكف انتبه لغسل املرفقني واألعقاب، أت تتوضنأو
" ءسبغوا الوضوأ ،الناريل لألعقاب من :"ووهم يف غزوة فتوضؤوا وهم عجال

 مسلم.
  



 

 
٢٢ 

 



 

 
٢3 

 !بل أن تطلب العلم تعلم آدابهق
 [.٦٦]الكهف: .."ُتَعلَِّمِن ِمّما ُعلِّمَت ُرشًداَأن  َهل َأتَِّبُعَك َعلى"
 [.٦٩الكهف:] "َسَتِجُدين ِإن شاَء اللَُّه صاِبًرا َوال َأعصي َلَك َأمًرا"
 
  بداياتيف فظ القرآن من أهم ما يعتين به طالب العلم بل هو من أولوياتهح

 .الطلب
 [.٤٩العنكبوت:].."الِعلَمَبل ُهَو آيات  َبيِّنات  يف ُصدوِر الَّذيَن أوُتوا "

؛  ملسو هيلع هللا ىلصال يليق أبدا أن يكون طالب علم وليس له ورد ثابت  من القرآن أسوة بنبيه
 !فهو زاده يف طلبه، وسبيل ثباته

 .[٣٢]الفرقان: " َكذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفؤاَدَك َوَرتَّلناُه َترتيًلا"
 

فال أقل من  احافظكن ي بد لطالب العلم أن يكون له ورد من السنة؛ فإن مل ال
 !القراءة فيها

الفقه والعقائد، وأسباب النزول واهلدي النبوي والقصص : جتد يف احلديث
تتذوق اجلمال والرقي وفن التعامل وإدارة الوقت وفقه .. واألخالق واآلداب 

 !األولويات
 دون أن نقرأ يف سريته وهديه؟ ملسو هيلع هللا ىلصمث كيف نقتدي بالنيب 

 



 

 
٢٤ 

ذكرة السامع ت -: ب طالب العلمات بذكر آدليت اعتنان الكتب املتميزة م
واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم البن مجاعة، جامع بيان العلم وفضله البن عبد 

الرب، حلية طالب العلم لبكر أبو زيد مع شرحه البن عثيمني؛ فاألدب قبل 
 .الطلب

 

لتدرج نهجية وا يستغين عنه من أراد املال ،تاب مدارج تفقه احلنبلي للقعيميك
متونا ويوضح مصطلحات وينقل ح يضع مراحل ويرّش ،املذهب احلنبلييف 

 .جتارب ويقعد باألمثلة
 

يام ق :ا طالب العلم ال تأخذنك لذة الطلب والقراءة عن تقوية اجلانب التعبديي
 .تالوة القرآن الليل، بر الوالدين، كثرة الذكر،

 
 ما إن مث ،ر أًيا كان ختصصهتسلل إليه الغرويالب العلم يف بداية الطلب قد ط

 !يبحر يف علمه إال ويعلم مقدار جهله
؛ يوضح أسبابه وقد صدر مؤخرا كتاب الغرور العلمي لسعيد صبحي العيسوي

 مفّصل.ويتناول طرق عالجه بشرح ممتع 
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تماري ل ال ،ذ العلم لتنتفع به، ولترفع اجلهل عن نفسك، وُتعلِِّمه ملن ال يعلمهخ
 .اجملالسي به األقران، وتتصدر به به السفهاء، وتباه

 .اللهم إخالًصا وصدًقا

 

 :وصي طالب العلم بثالثأ
 تعاهد الوالدين بًرا وإحسانا -
 جماهدة النفس على حسن اخُللق -
 .القرآن وصحيح السنة: حفظ الوحيني -

 
 .لعلم يثمر العمل ويوّرث اخلشيةا :ا طالب العلمي

 
 :يوملختصني، كٌل يف فنه؛ فقد قال النولتمكن يف العلم ال بد من جمالسة ال
 ."ومذاكرة حاذق يف الفن ساعة أنفع من املطالعة واحلفظ ساعات بل أياما"

 
 تعارض بني طلب العلم ونشره؛ فكلما تعلمت مسألة؛ اعمل هبا وانشرها ال

 .ليزكو علمك ويثبت فهمك ويقوى حفظك ويعظم أجرك
 .البخاري "بلغوا عين ولو آية": ديثيف احل
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ملنهجية والتدرج يف ا" :انت اإلشكالية لدى طلبة العلم إىل وقت قريبك
 .من أهم معوقات الطلب ؛"كثرة الصوارف"لكن اآلن أصبحت، "الطلب

 .فاللهم علو اهلمة
 

 ،ا طالب العلم جدد نيتك فأنت يف نعمة عظيمة؛ فمذاكرة العلم عبادةي
بل حىت اقتناء الكتب  ،وجمالس العلم والعلماء عبادة ،عبادةوالبحث عنه 
 !واألقالم قربة

 

ا طالب العلم ال تضيع وقتك بالقيل والقال وتتبع اآلخبار، والزم العلم فمن ي
 .الزم حّصل

 .وأوىل الناس باغتنام األوقات وفقه األولويات هم طالب العلم
 

 "م أعلال" :ا طالب العلم أن تقول ملا ال تعلمي
وهو خري  ،[ ٣٢البقرة:] "اَلنلَم ال ع": ئكةليس فيه منقصة لك، فقد قالتها املال

 .لك من القول على اهلل بال علم
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 :ا طالب العلم حذار من أمريني
 كتم علٍم تعلمته-
 والقول عن اهلل بغري علم -
 
ما ف ؛لعجب والكرب والرياءا :الب العلم خيشى على نفسه من آفات العلمط

 !له وقوتهإىل ما وصل إليه إال بتوفيق اهلل ال حبووصل 
 

الب العلم يلزم صحبة صاحلة؛ تعينه وتصربه، وتذكي عزميته وترفع مهته، فاملرء ط
َواصِبر َنفَسَك َمَع الَّذيَن َيدعوَن َربَُّهم ِبالَغداِة "ضعيف بنفسه قوي بإخوانه ،

 [.٢٨]الكهف: .."َوالَعِشيِّ ُيريدوَن َوجَهُه
 

الكرب؛ فهو مانع من قبول  ا طالب العلم ال حيملنك ما معك من العلم علىي
َسَأصِرُف َعن آياِتَي الَّذيَن َيَتَكبَّروَن ِفي اأَلرِض ِبَغرِي "العلم،احلق واالزدياد يف 

 [.٤٦]األعراف: ..."احَلقِّ 
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حده، والنية تتقلب وا طالب العلم مدار قبول العمل على اإلخالص هلل ي
 !فجددها، وجاهد نفسك على إصالحها

 .أال فلَيهِنك االصطفاء؛ ق اجلنةفطريق العلم طري
الب العلم أوىل الناس حبسن اخللق واإلحسان إىل اخللق؛ فالعلم يهذب صاحبه ط

 !ويلزمه التواضع، ونفع اخللق
 .أسوة يف تعامله وأدبه ملسو هيلع هللا ىلصولنا يف رسول اهلل 

 
لعلم ال تضيقن ذرعا باختالف العلماء، وال يكن ذلك سببا اا طالب ي

ن شأهنم؛ بل الزم التأدب معهم واحفظ لسانك عن تتبع النتقاصهم والتقليل م
 .عثراهتم
 

اول أن تقرأ يف كل مناسبة ما يتعلق هبا؛ ح :ىت تضبط علمكح :ا طالب العلمي
.. ت وأنواع النسكيف شعبان اقرأ حول رمضان ومسائله، ويف احلج حول املواقي

 .وهكذا
 

ال لالستفادة ال للتعنت لمعلم حق على تلميذه بإظهار التأدب يف جملسه والسؤل
 .ا لديه من علم ال التعامل يف جملسهواالختبار، وإظهار حاجته مل
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 :ىل طالبات العلمإ
عائشة زوج " أن  :اضبطن العلم وراجعن فيما أشكل عليكن؛ ففي احلديث

 البخاري."تسمع شيئا ال تعرفه إال راجعت فيه حىت تعرفهكانت ال  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب
 
ألوراق وطباعة الدروس، اته عبادة؛ بل حىت شراء لب العلم عبادة ومذاكرط

 !والتلخيص والبحث، واحلفظ واالستماع؛ كله يف طلب العلم
 أليس الوسائل هلا أحكام املقاصد؟

 .نافعااللهم علما  !ليهنأك الفضل واخلري يا طالب العلم
 
صل الب العلم يأخذ نصيبه يف املواسم واألعياد من األنس واللهو املباح، والتواط

واملخالطة؛ ليعود بعدها إىل كراسته ودرسه؛ هبمة أعلى ونفس أزكى وعزمية 
 .قوى؛ فالنفس كالطفل متلأ

 

حث طالب العلم على القراءة يف كتب السري والتراجم، فهي توقد اهلمم أ
 .العزائم وترقى بالنفس يف مدارج السمو؛ ال سيما ممن عاش يف زمانناوتشحذ 
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 خالقك؟أ. .عاملكت. .باداتكع. .م على قلبكلر العا أثم:  ا طالب العلمي
 .حتسس أثره؛ فالعربة باألثر

 
الب العلم إذا مل يعمل بعلمه صار وباال عليه، والعمل بالعلم طريق لتثبيته، ط

 .اخلشية: يستعينون على ضبط العلم بالعمل، وأعظم ما يورثه العلموكانوا 
 

 ؛لهه، وما تراه معلوما غريك جيلمك القليل عند غريك كثريع..ا طالب العلمي
 .فاحرص على نشر علمك فهو الطريق لزكاته وبركته

 البخاري. "بلغوا عين ولو آية"
 

 :ملواضيع املهمة لطالب العلم أن يعتين هباا
 ألولوياتقه اف -
 تفاضل العمل -
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 مسند أمحد. "إن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاف"
 أال تثري مهتك حلفظ القرآن؟

  نفسك العزمية؟رك يفأال حت
 
 :قوهلا مرتني وعشراأ

 !ليكن حفظ القرآن من أولوياتك ومقدمة أهدافك
صدقك ليس مثة صعوبات، املهم أن يكون لديك إرادة؛ فو اهلل إن يعلم اهلل 

 .يهبك فوق ما ترجو
 
 ! تقل ال أستطيع أن أحفظال

 !هناك من حفظه وقد بلغ الثمانني والتسعني من عمره
 وسؤال اهلل اإلعانة.. ة وعزميةإرادة ومه إمنا حتتاج

 [.١٧]القمر: "َوَلَقد َيسَّرَنا الُقرآَن ِللذِّكِر َفَهل ِمن ُمدَِّكٍر"
 

ار أو صحبة أو مركز أو مسمعة؛ دن عزمت على حفظ القرآن فلتبدأ مع م
 .لتنشط النفس ولتضمن املداومة؛ فالبدايات حتتاج هلمة ومصابرة وجماهدة

 .."يَن َيدعوَن َربَُّهم ِبالَغداِة َوالَعِشيِّ ُيريدوَن َوجَهُهَك َمَع الَّذَواصِبر َنفَس"
 [.٢٨]الكهف:
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ها هي حلظة تللحظة الوحيدة اليت ال تستطيع أن تصف لذهتا وال شعورك وقا
 .ختم القرآن

 .اللهم وفق كل من عزم وبدأ باحلفظ ليعيش هذه اللحظة وانفع به
 

 !اعر وتتباينلفرحة اليت متتزج فيها املشا
 !الفرحة اليت جتعلك تبكي !الفرحة اليت تنبع من أقصى القلب

 .هي حلظة حفظ القرآن
 .أذاقها اهلل كل من عزم على احلفظ وبدأ به

 
مجل اللحظات حلفظ القرآن، وأمجل منه أن تقرأ به يف صالتك؛ وهي مرحلة  أ

 !متقدمة ولكن ليست مستحيلة
 .جعةتأيت مع تعاهد احلفظ ودوام املرا

 
قضي احلفظة وقتا طويال يف البحث عن اخلطط لتثبيت حمفوظهم؛ وأيسر الطرق ي

 :وأجنعها ما ورد يف السنة
  .]البخاري[ "تعاهدوا القرآن"
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 :لذين ال زالوا يف مرحلة احلفظ أحثهم علىا
 .استماع للمقطع قبل حفظه -
 .التكرار للمقطع اجلديد -
 .مراجعة احلفظ القدمي -
 .لتثبيتالعون وا سؤال اهلل  -
 .الصرب واملصابرة -
 
 :ن األمور املهمة للحفظةم
 .املراجعة مع إغالق املصحف -
 .والتغين به رتيلبالقراءة مع الترفع الصوت  -
 .القراءة به يف الصالة -
 .التنويع باألجزاء يف املراجعة -
 
 ن امنت اهلل عليه حبفظ القرآنمل

إذا مل يكن لديه إشكال أو تداخل يف ال أنصحه بكتب ضبط املتشابه اللفظي 
يضع اآليات؛ ألن اآليات املتشاهبات ختتلف من شخص آلخر، ومن املمكن أن 

احلافظ لنفسه قواعد أو روابط لضبط املتشاهبات اللفظية تغنيه عن املؤلفات اليت 
 .قد تذكر له آيات قد ضبطها وأتقنها
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رآن عن ظهر قلب، ديقيت مل تفتح املصحف منذ سنوات؛ فقد حفظت القص
 !وتستظهر مواقع اآليات واألجزاء

ل واجلهد؛ وذلك هذه ليست مرحلة مستحيلة؛ لكنها تستلزم مزيدا من البذ
 !فضل اهلل يؤتيه من يشاء

 .ما شاء اهلل؛ اللهم بارك هلا واحفظها
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 تفسري النصوص،و فروعه كالقواعد الفقهية،و لقانوين حمتاج ألصول الفقه،ا
 .وفهم املواد النظاميةاألنظمة،  بصياغة لعالقتهما الوثيقة لنظائر؛واألشباه وا

 
ألحكام ا راءة جمموعةق ألنظمة؛ا إلجازات للمتخصص يفا يف عةئن املشاريع الرام

؛ تكسب مهارات ولغة وثراء وديوان املظامل وزارة العدل ية الصادرة منئالقضا
 .بالواقع راوتبّص

 
قه ف :لفقه بفروعها لمحامي ال بد من فهمراسة األنظمة وحدها ال تكفي لد

 القضاء، فقه اإلثبات..فقه فقه املعامالت، ووفقه األسرة، واجلنايات، 
 

وز حي ضية فقهية شرعية مث يبين عليها دراسته لألنظمة؛رألقانوين الذي لديه ا
قانون ال وأ ويتفوق على من درس الشريعة وحدها اخلريين، احلسنيني وجيمع

 .وحده

 

املوجود يف غالبه و فات املتعلقة بالنظام السعودي،لؤقانونية فقرية بامللبات املكتا
 .ن ينتبه ويتريث؛ وال يستعجلأبضاعة مزجاة؛ لذلك على من يشتري 

 



 

 
3٨ 

 تكتِف باملعلومة القانونية داخل احلرم اجلامعي بل جالس املتخصصني؛ وتابع ما ال
 .ل التواصلئيستجد يف األنظمة عرب وسا

 
انونيا وفهما قة يكسب طالب القانون ثراء لفظيا، وفكرا ميف األنظلقراءة ا

 مثال دليل األنظمةألفات مجعتها ؤم كللصياغة، وربطا بالواقع العملي؛ وهنا
 .ة اخلرباءئوالكتيبات اليت تصدرها هي للمستشار الناصري

 
 :سعوديبعيدة عن الواقع العملي الو ،لكتب القانونية يف غالبها تكرار ومثنها باهظا

 .األنظمة وجمموعة األحكام القضائيةعظم ما يفيد املتخصص قراءة ألذلك 
 

كل، شأل عما اؤالسو ث طلبة األنظمة على اهلمة العالية، واملتابعة اليومية،حأ
 !ومصاحبة املتميزين؛ فاملرء مبن يصاحب

 
ن اد التمكن من القانون املدين ال بد أرأمن ف ول؛صأكل فرع من فروع القانون ل

البد أن يضبط القواعد ئي قانون اجلزاوكذلك ال حكامه،أيضبط مصادر االلتزام و
العامة للنظام  ئيضا البد أن يضبط كتاب املبادأالعامة، والتجاري 

وعلى قدر ثبات  وهكذا فالكتب األصول يف كل فرع مبثابة القاعدة؛..التجاري
 .القاعدة ميكن البناء عليها
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قتصادية ارى خأاك مصطلحات فقهية ونبه؛ ه خلاصةا كل ختصص مصطلحاتهل
ألن احلكم على الشيء فرع عن  وضبطها مهم؛ وكذلك القانون له مصطلحاته؛

فمثال مصطلحات القانون  تصوره، بل داخل كل فرع قانوين مصطلحاته اخلاصة؛
و يكون أنصح باقتناء معجم قانوين أي، ومصطلحات القانون املدين؛ لذلك ئاجلنا

 .تعريف خمتصر به ح مير هبا معملف، وتكتب كل مصطلمع الطالبة 
 
داراهتا، صإازاهتا ودوراهتا؛ ويف موقعها عدد من جنإفاهتا ولؤة يف مدئعية قضاء رامج

 .وحبوثها املتميزة
 

 د.ألته لـ دأكفيك لضبط القانون املدين بفروعه قراءة كتاب الفقه اإلسالمي وي
 .من اجمللد الرابع أبدول ثالث جملدات واأوهبة الزحيلي جتاوز 

 
اخلرباء مبجلس  ةئا يف موقع هيمإن توجد األنظمة السعودية وفقا آلخر تعديل؟ يأ

 .ق واحملفوظاتئو يف املركز الوطين للوثاأالوزراء، 
 

 سيما هنا يف اململكة ال ؛ل يف الشريعةصأ وقد تالأ تكاد جتد قانونيا متميزا ال
يستمد احلكم يف اململكة :"ته السابعةحيث نص النظام األساسي للحكم يف ماد

ومها احلاكمان على  رسوله؛ و سنة العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل،
 ".نظمة الدولةأهذا النظام ومجيع 
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حتديثا  تاجحتستجد، وتّبه ختصص األنظمة بالطب؛ ألن املعلومات فيه كل يوم شأ
 .وهكذا ..صدرخر يعدل وثالث يآومتابعة دورية؛ فنظام يلغى و

 
رتباطها بالواقع العملي، ولدقة ال ملرافعات الشرعيةا :م مادة لطلبة األنظمةهأ

 .مصطلحاهتا وتنوعها، والعتمادها على النواحي اإلجرائية

 

 احلاجة هلا ماسة؛و هد،فات القانونية يف األنظمة السعودية مازلت يف امللؤملا
 .فليشمروا ني يف التأليف كلٌ مبا حيسنه؛والفرصة ساحنة لألكادمييني والقضاة واحملام

 
همك للمواد القانونية واألنظمة يتوقف بدرجة كبرية على مدى استيعابك ملا ف

 .يتعلق بالصياغة القانونية
 

كسب البحث قوة ومتانة يلبحث املقارن بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ا
وإدراكا لعظمة الشريعة  ،ومينح الباحث سعة يف األفق وعمقا يف الفهم علمية،

 ومشوهلا.
 

ا يراد هبا منإو لشريعة،ا قهاءف طلقة يف كتب القانون ال تعينم "قهاءف"رود لفظ و
 .هم؛ من باب األخذ مبعناها اللغويؤساتذة القانون وفقهاأ
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لك هؤلك للفتيا، وخترجك من القانون ال يهؤرجك من الشريعة ال يخت
ما التمكن أعطيك مفاتيح للتخصص فقط؛ لالستشارات القانونية؛ فالدراسة ت

يت بعد التخرج بالقراءة مبجالسة املختصني باخلربة بتطوير املهارات أفغالبا ي
 ما حيسن؛ فاقدروا للعلم قدره ئبالدورات، وقيمة كل امر

 

ية باملعاجم القانونية، واالستعانة هبا عند كتابة البحث انبغي لدارس القانون العني
 .على الشيء فرع  عن تصوره القانوين؛ فاحلكم

 
املناهج الدراسية تعطيكم املفاهيم النظرية  :طلبة القانون على وجه اخلصوصل

 ألذلك من اخلط ال يف بعض موادها؛إحبيث ال تدرك من خالهلا الواقع العملي 
 .الواقع العملي االكتفاء هبا لفهم

  



 

 
٤٢ 
  



 

 
٤3 

للمتخصص يف األنظمة؛ تاب نظرات يف الشريعة والقوانني الوضعية؛ مفيد جدا ك
 .عة وسهلةرائعبد الكرمي زيدان .لفات دؤومجيع م

 
الكاشف للقاضي ابن خنني؛ُ كتب مبداد اخلربة  :فات يف املرافعاتلؤود املجأن م

ن كان شرحه لنظام املرافعات القدمي؛ لكن إو واالطالع والفقه بالواقع العملي،
 .ده ودقيق عباراتهئمن معني فوا ئلن يعدم القار

 
لغامدي من ا . السياسة الشرعية واألنظمة املرعية، من تأليف دىلإتاب املدخل ك
ومجيع  خل لدراسة األنظمة؛ لقربه من الواقع العملياملدلفات يف ؤمجل املأ
فضل كتاب يف ألفه القضاء اإلداري يف اإلسالم كؤوقد فاز م لفاته رائعة؛ؤم

 .املاضي  معرض الكتاب
 
عية قضاء هي خالصة وعصارة؛ مج ة اليت تصدرهايئلخصات األحباث القضام

  وقد تعينهم ؛بفروعها مفيدة جدا لطلبة الدراسات العليا يف ختصصات األنظمة
 .حباثهمأو حىت مراجع ودراسات يف ألهم ئ استخالص مواضيع لرسايف

 
ن الكتب املهمة للمتخصصني يف القانون واألنظمة، وكذا للمحامني، وهو م

لة أفقد نفهم املس كتاب توصيف األقضية البن خنني؛؛ا يضأعمدة للقضاة 
 ية؟ئع القضائالوقاال كيف يتم تنزيلها على ؤالفقهية لكن الس
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لوب سألقواعد الفقهية مما ال يستغين عنه املتخصص يف األنظمة؛ وممن كتبها با
صول الفقه والقواعد ألفاته اليت تتعلق بؤمجيل العالمة السعدي، وقد مجعت م

الواضحة  حيث متتاز بالعبارات السهلة ؛لفاتهؤمن جمموع م اجمللد السابعيف  الفقهية
 .باألمثلة؛ يتمكن غري املتخصص من فهمهامع التقعيد 

 
ملتميزة؛ ينمي امللكة ا تاب مسرد املهارات الفقهية من اإلصدارات احلديثةك

ع ئرا على تقاسيم وتصانيف، تعريفات وتفريعات الفقهية، فريد من نوعه، حيتوي
 .يضاأمفيد ألهل الشريعة والقانون  شكال ومضمونا

 
؛ يئللجان ذات االختصاص شبه القضاا :املهمة يف األنظمةون املواضيع الدقيقة م

يوب أ .ود ع يف كتابه قضاء الظل،ئعمر اخلويل وعرضها بشكل را.ومجعها د
 .يضا كتاب حتدث فيه عن اللجان شبه الفضائيةأاجلربوع 

 
ملرزوقي؛ ينبغي على كل ا .التنظيمة يف اململكة من تأليف دتاب السلطة ك

لفه متمكن ومتخصص، ولغة الكتاب ؤم؛ األنظمة االطالع عليهطالب يف قسم 
 .واضحة
 

مد حم.دـ لاإلثبات ،  لئساو :ة األصلية يف موضوع اإلثباتعئن الكتب الرام
 .لفات الدكتور متميزةمؤالزحيلي، ومجيع 
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ل ميسر؛ فعليه بكتاب معامل يف صؤلوب مسأر االلتزام بيفهم مصاد نأاد رأن م
، وصدر له أيضا كتاب احكام االلتزام حممد األلفي. العامة لاللتزام دالنظرية 

 ..وآخر املدخل لدراسة األنظمة
 
 لنظريات الفقهية، نظرية االلتزام،ا :ملتخصص بالقانون حباجة ماسة للقراءة حولا

الزرقا يف كتابه املدخل .د :ل من كتب فيهائواأالضرر؛ ومن  الغرر، العقد،
 .الفقهي العام

 
تيبات نافعة جدا كةبع رأحتوي  ةأر مركز باحثات حقيبة حقوقية للمردصي

 .ة عموما وللمتخصصات باألنظمة على وجه اخلصوصأللمر عة؛ئورا
 

 :ء األعالم األفذاذالؤفات هلؤم  ول شرعية؟صأهم القانون على فأيف ك :قولت
 .اخلفيف، مصطفى الزرقا و زهرة، وهبه الزحيلي، عليبأحممد 

 

كتاب يتكلم عن القضاء واحملاماة، خالصة جتارب وملخص  :لطنطاوي قاضياا
سلوبه السلس املاتع ألكثري من احملطات القانونية العملية؛ يرويها الطنطاوي ب

 .القصصي بعيدا عن التنظري واجلمود
 



 

 
٤6 

ملعامالت املالية؛ مهم جدا ا هلل الغفيلي بدرةبد اع.تاب املعايري الشرعية وصفه دك
 .صل يف بابهأللمتخصص بالقانون املدين، والتجاري و
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 :طالبات الدراسات العليا املقبوالتل
 !أحثكن على القراءة، مث القراءة، مث القراءة يف التخصص

املراجع، التمكن من التخصص، الثراء والتنوع يف املصادر  :القراءة تفيد يف
صياغة الفكرة، : واألهم التميز يف البحث املتابعة ملا يستجد، واللغوي،مي، العل

 .وإيصاهلا بطرق واضحة وسلسة
 

 يف أجد موضوعا للرسالة؟ك :هم سؤال يرد من الطلبةأ
 .حضور املناقشات، جمالسة املختصني، توصيات الرسائل، القراءة يف التخصص

 
والتعليق، والتأييد أو الرفض؛ ال  النقدوحرص على التحليل، ا  البحث العلمييف

 !بد أن تظهر شخصيتك بالبحث؛ وإال فالنقل كٌل حيسنه
 

ستعن باهلل وال تعجز، استفد ممن سبقك، اقرأ حول ا :ا طالب الدراسات العلياي
 .موضوعك، أظهر شخصيتك، اهتم باملراجع األصلية، احضر املناقشات العلمية

 
 سن الصياغة، وسالسة التعبري،ح :يف حبثهترى  ةلشخص كثري االطالع والقراءا

 .العناية باللغة واإلمالء، ثراء املعلومات
 
 



 

 
٤9 

 :فهم كل ما تكتبه؛ ولذلك عدة فوائدا :هم نقطة يف حبثكأ
تستطيع الربط، تعرب بأسلوبك، توصل الفكرة، تصل لنتائج، تدرك مواضع 

 .النقص
 
لتخطيط، تنظيم ا :عليالدراسات الان العوامل املعينة على اإلجناز يف رحلة م

الدعاء وسؤال اهلل الفتح، : الوقت، االستفادة من املشرف؛ وقبل ذلك كله
 !وجتديد النية؛ فأيًّا كان ختصصك؛ أنت على ثغر

 
هما كانت مشاغلك؛ ال تنقطع عن حبثك لو نصف ساعة يوميا؛ فذا يعينك م

 .على تسلسل األفكار وترابطها
 
ه وخربته البحثية، وتقبل نقده، وافرح شرفك؛ فقد سبقك يف علمملواضع ت

 .بتشجيعه، واذكره بدعواتك، واعلم أن األدب قبل العلم
 
جلهد الذي تبذله، والساعات اليت تقضيها؛ ثق أنك ستراها يف متيز رسالتك ا

 .وثرائها، وسيذهب التعب مبجرد إعالن النتيجة
 
نك ستحتاج إليها فوائد والدرر؛ قيدها أللثناء إعدادك لبحثك ستمر بك بعض اأ

 .العلم صيد  والكتابة قيده: الحقا، وقد قيل
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و بلغت مبلغا يف احلرص والذكاء وتنظيم الوقت؛ فال غىن لك طرفة عني عن ل
 .توفيق اهلل وفتحه، وسداده وعونه

 
ا عليم علمين، ويا فتاح ي :إلكثار من احلوقلة، وسؤال اهلل بامسه املناسب فتقولا

 .الدعاء مها من اجلنود اخلفية للتوفيق والعون والتسهيلافتح علي؛ فإن الذكر و
 
يكن لديك إملام بالتقنية، وكيفية رفع امللفات وحتويلها وحفظها؛ فهذا مما يعني ل

 .على السرعة يف اإلجناز، وحفظ الوقت
 
عليه بكليته، وليتقنه صياغة  لطالب الدراسات العليا حني خيتار موضوعا؛ فليقب 

ه على غريه، فلن يبحث فيه أخرى، وسيصبح مرجعا يف وعرضا، ألنه أغلق
 .موضوعه

 
اآلن الرسائل العلمية أليس أشرف عليها أساتذة، وناقشها خمتصون، وُبذل فيها  

 ملاذا تكون حبيسة األدراج، أو ال تتعدى مكتبة اجلامعة؟ !وقت وجهد
 .تفع بهالتعديل عليها، مث نشرها فهي من العلم الذي ين ليحاول الطالب إجراء
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ن إجيابيا مع طالبك باحلوار بالتشجيع، بالتحفيز، بالتفاؤل، بإتقان مهارات ك
 !االتصال؛ وإياك ولغة التحطيم والتهديد، والتشاؤم، ودور األستاذية

 
عمل مبا فتح ي تقلل من أهداف اآلخرين، وإن كانت صغرية يف عينيك؛ فكٌل ال

؛ فالبخاري اكبريا ثّبط؛ فإن للكلمة تأثرياهلل عليه به، إن مل تشجع فال حتبط أو ت
 !أخرج لنا الصحيح على أثر كلمٍة قاهلا شيخه

 .فعّود لسانك على الكلمة الطيبة، واحتسب أجرها
 
 ! يليق بأكادميي ال يقرأ، بل وال حىت طلبة الدراسات العلياال

 ر وتغذي العقل وتعني على التمكن يف التخصص، بل وتساهمالقراءة ترقى بالفك
فاألكادميي يقرأ يف ختصصه، ويف كل ما له عالقة بتخصصه، . بكتابة حبوث متميزة

يقرأ يف مهارات التواصل، ويف األساليب التعليمية، ويف كيفية إدارة الوقت، 
 وغريها

 

أن يرى مثرة جهده  ثالطلبة كالبذر؛ يسقيهم األستاذ علما وبذال، مث ما يلب 
 !ا أشد فرحه وقتئذكزهرة حان قطافها وفاح عبريها؛ فم
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كلما ازداد اإلنسان يف رتبته العلمية، ومكانته االجتماعية؛ فاألوىل أن يزداد  
 .تواضعه، وحسن خلقه، ويعم نفعه وخريه؛ فالعلم يهذب صاحبه

 

خليفته، وأنه ذخر  هاألستاذ يسعد بتفوق تلميذه وحرصه واجتهاده؛ ألنه يدرك أن 
 !لطلبة النجباءفتحية مباركة طيبة ل. له بعد موته

 

سن خلقك مع طالبك، وتقديرك لظروفهم، وإحسانك إليهم، ال ينقص من ح
 !قدرك؛ بل يزيده

 
اسلك أخصر الطرق وأوضحها إليصال املادة العلمية ألذهان الطلبة؛ فتقدمي  

 .املعلومة بشكل يسري مهارة وفن تتطلب منك البذل والصرب
 
مينع من اطالعك على علوم أخرى؛  أدرُك أمهية إملامك بتخصصك؛ لكن هذا ال 

 !فاملعارف بطبيعتها تلتقي، وليس هناك ختصص مبعزل؛ فوسع مداركك
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 !اقرأ يف أي وقت، وأي مكان 
العلم يتجدد واملعارف تتنوع، وال تظن بأن ما لديك يكفي؛ بل توقفك عن 

 !القراءة يعين الرجوع للوراء
 
 !الضرورة تدين فهمكخفاقك يف االمتحان ال يعين بإ :يها الطالبأ

فاالمتحان ليس مقياسا دقيقا؛ أدرك أن مثة ظروًفا عارضة، فال تقلق ما دمت قد 
 .ذلتب

 
 تتحَر رضا الطالب يف إعدادك لدرسك، ويف أسئلتك؛ فرضاه ال :يها األستاذأ

 .رضي عنه اخللق تبعا من أرضى اهللاعلم أن ليست غاية تلتمس، ابذل جهدك، و
 
تاذ للمعلومة أعمق كان إيصاله هلا بشكل أيسر وأوضح؛ لما كان فهم األسك

 .استيعاب املعلومة بشكل كاملالتعقيد يف الطرح غالبا يعين عدم 
 
بارات الثناء والتحفيز من األستاذ لطالبه؛ هلا بالغ األثر عليهم، وعلى مستقبلهم؛ ع

 !ما زالت ألفاظ بعض األساتذة عالقة يف الذهن
 
ن حماضرته؛ حياول أن يذكر فكرة م (قيقةد ٣٠) لى أولألستاذ اجلامعي يركز عا

 !الطلبة عادًة يكون يف أوِجهإمجالية لكل ما يريد طرحه؛ فتركيز 
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التحديد واحلذف ال يليق بالطالب، ألن املواد تراكمية؛ فال بد من استيعاب املادة  
 .كاملة ودراستها، وليس الغرض االمتحان، بل الفهم

 
التخصصية، ومواكبة التطور العلمي واملعريف هم أساتذة وىل الناس بالقراءة أ

 !اجلامعة؛ فال يليق هبم أبدا االكتفاء مبا لديهم من علم
 
ويثبت، وقرِّبه هلم وافتح عليهم منافذه؛ فهم ذخر   علمك بني طالبك يزُك نشرا

 مسلم. "أو علم ينتفع به": لك يف احلياة، وبعد املمات، وتذكر
 
بانتهاء املقرر، وإمنا متتد  ب واألستاذ اجلامعي ينبغي أن التنتهيالعالقة بني الطال 

 وسائل التواصل.جسور التواصل؛ السيما مع تنوع 

 

 .ستحق الطالب الدرجة؛ مادامت إجابته صحيحة، بأسلوبه وفهمهي :يها األستاذأ
 !أيًّا كان نوع الصياغة، ومصدر املعلومة؛ لندع مساحة يبدع فيها الطالب

 
ابة متميزة؛ لكن يبقى جتفهم حرصك على درجة مرتفعة وإأ :طالبأيها ال 

 .أهم-أيا كان ختصصك-استيعاب املواد اليت تدرسها وفهمها 
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ن القصور أن يقوم األستاذ اجلامعي بتدريس نفس املادة يف كل فصل؛ ليأخذ م
 .مادة أخرى حتت ختصصه؛ ليستفيد هو والطالب؛ التكرار ممل

 

لطلبة أكرب؛ فالعالقة استاذ للمحاضرة أفضل؛ كان تفاعل لما كان استعداد األك
 .هنا طردية

 
الب، موظفون، أساتذة، ط :ن مهذبا يف تعاملك مع اآلخرين؛ أيًّا كانت منزلتهمك

 .ومجيع من هم داخل احلرم اجلامعي؛ فاألدب قبل العلم
 
عجبين يف وسائل التواصل من يتمكن من ختصصه ويضبط علمه؛ مث يعرض على ي

وعصارة فهمه بأسلوب سهل قريب؛ أمثال هؤالء لو يتابعه خالصة جتربته  من
 !الشتريتها بيعت تغريداهتم

 .مث إن هذا من نشر العلم النافع الذي يبقى أثره يف احلياة وبعد املمات
 
 . يكفي اإلملام بالتخصص؛ بل مّتكن، واضبط، مث انفع وانشرال
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نها يعك قليال، فالتخصصات ب تكن حبيسا لتخصصك، ولتتسع دائرة اطالال
تداخل، ال سيما العلوم الشرعية، وخذ من كل علم أصوله ومداخله، ستشعر 

 .بتميز

 

 .عليم غريك ألي مسألة يثّبت فهمك هلا، ويزيل إشكاالتك حوهلات
 

بد أن يكون بينك وبني ال" :الت أستاذيت ملا طلبت نصيحتها يف بداية التدريسق
 ."أحب شيئا جاد له بالعطاء؛ فمن -حب املهنة-مهنتك عالقة عاطفية مبعىن
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 !لعبادة عادةا :مي دائما ما ترددأ
 !يعين من الزم العبادة اعتاد عليها وأصبحت يسرية

تعودوا " :قوال قريبا من هذا؛ قال فيه -رضي اهلل عنه-مث وجدت البن مسعود
 ."اخلري؛ فإن اخلري بالعادة

 
 فاٌء ودفع  للبالءشهي ف أو مخسة هلل اهلل بالصدقة تصدقن ولو بريالا

 !فهو خيلفه فهو خيلفه: مث تردد
 
من القرآن وال تعتذروا باالنشغال؛ فاألجهزة بني  ونأ مير عليكم يوم إال وتقرال

 .أيديكم، ففي تالوته اهلداية والشفاء واالطمئنان
 
ودوا أنفسكم على القيام قبل الفجر بنصف ساعة وصلوا وادعوا ربكم فهي ع

 .ينزل الرب فيستجيب الدعوات ساعة
 .ال تفرطوا فيها فهي وقت مبارك

 
 .م ، القرابة ، اجلوارالإلسا :جلار القريب له ثالثة حقوقا

 .اإلسالم ، واجلوار: اجلار الذي ليس بقريب له حقان
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ا بنايت أحلقن أوالدكن وبناتكن مبدارس التحفيظ والدور يساعدوكم على ي
 .تربيتهم

 
لوس بعد انتهاء الصالة، وال تستعجلن االنصراف، بل الزمن ودن أنفسكن اجلع

 .جلس يف مصالهالذكر والتالوة فاملالئكة تدعو ملن 
 
  .من حرم األدب فقد حرم اخلري، والكالم اللني يغلب احلق البني 
 
مل أ :مرأة تشكو لوالديت ما تعانيه من ظروف ومشكالت؛ قالت هلا الوالدةا

 .[٤: البلد] (َكَبٍد يف اإل نساَن َخَلقَنا َلَقد) :تسمعي
 
 :الت أميق

 ما فائدة العلم بدون أخالق؟
 
 حياًء وأدبا. ؛وفيت والديت ماكنت أضع عيين يف عينهات :قول يل أميت

 .اللهم أحلقنا الرب
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 من مدرستك النائية؟ قلكن مت شريب :زميليتل قولأ
 هلل احلمد هلل احلمد: قالت
 ماذا؟: قلت
 .النقل يتم مل: قالت

إال اك ألحد ، وليس ذخري ؛ إن أمره كله عجبا ألمر املؤمن : "تذكرت
 مسلم.للمؤمن"

 
 !لنعما نم حامز يف:  رددت ااهلح نع ألتهاس لماك جلامعةا يف كتوراتناد حدىإ

 !الرضا قلبها ليهنأ
 
 ذانآ لىع ضىم دق كانو خر؛آل بىنم نم رجتخ دق كنتو ، لكليةا يف رًةم

 ويظهر رحبت مبا األرض عليها ضاقت قد بطالبة فإذا ساعة؛ ثثل أو ربع الظهر
 للصالة، وقتًا أجد أكاد ال أخرى وخترج أستاذة تدخل: فقالت االستياء، عليها

 حرصها كثريًا أعجبين احملاضرات؛ بني اليت دقائق العشر يف صلتها قد وكانت
 احلمد وهلل كثري ومثلها وقتها، أول يف الصالة على

 
 طالبةل لقلبا شعافب أخذي ذٍبع صوتب إذاف كتيبم نم رجتخ رًةم ينأ ذكرأ

 يف َوُهم ِحساُبُهم ِللّناِس اقَتَرَب): وتقرأ مبصحفها، أمسكت وقد رهبا كتاب تتلو
 [١: األنبياء] (ُمعِرضوَن َغفَلٍة
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 .!عذب وصوت مجيل منظر هو كم!  ياه
 صطدمت نأ ادتك لبةاط قابلينت إذاف اضريتحمل ريقيط يف نتك ينماب خرىأ مرًةو
 !بنهم فيه وتقرأ يديها بني كتاب يف أحبرتا قد عيناها وإذا يب
 !الشغف هذا ما

 ومضيت شكرهتا
 
 :قولت

 !القرآن تالوة من معه أمتكن مل شديد صداع أصابين
 .العافية، أيام يف فرطت ما على حسرًة يا: أردد فأصبحت

 
 جههاو نع لغطاءا كشفت نأ لدكتورا قنعهاي لسنا يف بريةك مرأةا ملشفىا يف

 ومن مضطرة أهنا مع احلجاب على وحرصا حياء بشدة فترفض عليها؛ ليكشف
 .القواعد النساء
 !الثبات يف درس

 
 سألتهنف تياتف موعةجم ىلإ لتفتتا لنفل؛ا يامص لىع افظةحم لسنا برياتك حدىإ

 ابفالشب النفل، صيام على اآلن أنفسكن عودن البيض؟ صيام على حتافظن هل
 .فرصة
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 تسمعو فظا،ح يامأ الثةث لك لقرآنا تمخي لعنايةا يف الدهاو نع ميليتز دثينحت
 !الوعي يفقد مث تالوته
 ثالث كل خيتم عافيته يف تقول

 !القرآن صحبة إهنا
 
 !اكرةش اضيةر وجدهتاف سدها؛ج يف ظيمع ابتالءب صيبتأ دق امرأةب لتقيتا

 !الشكر ملرتبة وصلت حىت الرضا مث الصرب جتاوزت
 :احلسن قول تذكرت

 ".تباينوا البالء نزل فإذا العافية يف الناس استوى"
 !والشكر الرضا فضائل ونفقه الصرب آيات حنفظ كلنا
 !ابتالء أول عند خنفق قد لكّنا
 .القضاء بعد الرضا اللهم

 
 ورةس ستفتحت اهب إذاف الوهتا؛ت يف جهرتف لسنا يف بريةك مرأةا رةم انيبجب لتص

 طويل ركوع فإذا ركعت مث وترتيل، بتؤدة ركعة يف كاملة فتقرؤها عةالواق
 .والدعوات باالبتهال مليء طويل سجود بعده مث مطمئن،

 !عمله صلح صالته صلحت من: قلت
 .الطاعة يف واملسارعة النفس، يف اهلل تعظيم السن كبار مواقف عجيبة
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 حلياةا رب،ص ىلإ تاجحت نيتب اي حلياةا :قالتف لسن؛ا يف بريةك مرأةا عم لستج
 .بالصرب إال متشي ما كلها
 .واهلل صدقت: قلت

 !عظيم الصابرين جزاء لذلك
 
 نم مرأةا اهل تصدرتف لعلما قائقد نم سألةم ُطرحتف ،جتماعا يف رًةم لستج

 !.هبا وأفتت العوام
 كلمة منه مسعت ما العلماء كبار أحد استضيف اهلواء على فتاوى برنامج تذكرت

 .ينبغي ال :قال وثالثة األفضل :قال وثانية أدري ال :قال مرًة بل حرام وأ حالل
 .مبلغا بالعلم بلغوا وقد ؛ منه وتورعا لشأهنا تعظيما

 

 .دار جدأ ملو سالةر كل رسلتأ قريبتهال مرأةا قالتف لسجم يف رةم لستج 
 !رأيتها ما: قريبتها قالت
 !أزرق لوهنا صح عالمة يل خرج بلى قالت

 فيحدث القلوب؛ وتنافر الظن إلساءة وسيلة التواصل وسائل تكن ال: ةاخلالص
 اللوم؟ ثقافة فلماذا تنتبه؛ وال رسالة وتفتح ترد وال تدخل أن

 ..العذر ونلتمس ونتغافل لنترفع
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 معجت نأ ومي لك يف لعصرا الةص عدب عتادتا هناأ ذكرتف ،حلجا يف مرأةا افقتينر
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو سرية عليهم فتقرأ أبناءها،

 
 ،لقرآنا فظح يف تغتنمهو الإ راًغاف دجت نإ ام لقسما يف دينال ألستاذاتا حدىإ

 .الكتب بني تقضيه وثالثة األحكام، عمدة حفظ يف وأخرى
 ! اهلمم دّر هلل
 
 ،حلضورا اهل تهيأي مل ليتا ستاذيتأ ّلمتينك ملاجستريا رجةد لىع صلتح ـامّل

 .حضورها عدم من تعتذرو لتهنئها والديت هتاتف أن وطلبت
 !األدب و التواضع دّر هلل
 
 يف هيو ادو يف لناسا ،لنديا صوهتاب لتت و صحفهام تحتف ،النتظارا الةص يف

 !آخر
 .مشروع إجناز أو هدف لتحقيق اغُتنمت ما مىت أمجل ستكون االنتظار أوقات

 
 ملاتعا مجلربنال ستمعت -وظيفتهاب يامهاق أثناءو– ليتناك يف ألمنا ارساتح حدىإ

 !الكرمي القرآن إذاعة أثري عرب( أصبحنا بك) 
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ستشارهتما والفرح برأيهما، والتفاعل مع حديثهما، ا :ا يسعد به الوالدانمم
 .وسؤاهلما عما يعرفانه وجتهله أنت، واالستفادة من خربهتما احلياتية

 
ينهما عأكانتك االجتماعية وموقعك الوظيفي؛ أنت يف مني يدي والديك انسَ ب

 يا.ما زلت صغريا وإن بلغت من الكرب عِت
 
 .ني يدي والديك اكتم أحزانك وانثر أفراحكب

 
 .خفض جناحك هلما وتذلل، وال ترى نفسك شيئا أمامهما، وتأدب يف جملسهماا

 
ن امنت اهلل عليك بوظيفة أو بدخل مايل؛ فقد فتح لك بابا من الرب؛ فخصص هلما إ

 .ألغنياء، فما أشد فرحهما به، فانتبها مبلغا شهريا، وإن كانا من
 
لطف بالقول معهما، وانتق هلما ألطف العبارات وأمجل الكلمات، وصرح ت

 .مبشاعرك جتاههما، وادع هلما حبضرهتما، وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا
 
 مير عليك يوم إال مررت عليهما إن كنت قريبا، وإال فمهاتفتهما إن كنت ال

 !ال متضي أيامك دون وصل أناملهم ؛ بعيدا
 .والشواغل ليست عذرا
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 ! قدمه هلما هديةمث. .لتمس ما حيبانه من مطعوم أو ملبوس أو غريها
 .فاجئهما بعمرة أو رحلة أو حفلة تليق هبما؛ مث انظر لسعادهتما وقتها

 
 !كيف بذوي أرحامهماف ن كان من الرب بالوالدين صلة أصدقائهما؛إ
 مسلم. "ل أهل ودَِّ أبيهيصَل الرجالرب أن  أبر"
 
 .فقد حوائجهما مث أحضرها هلما ابتداًء، وال تنتظر أن يطلباه منكت

 .كن مبادرا متيقظا منتبها سّباقا
 
وسائل التواصل عن احترام جملسهما؛ فتكون  ند جلوسك مع والديك ال تشغلنكع

 .معهما جسدا بال روح؛ بل تفاعل مع ما يتحدثان به، ودع جهازك جانبا
 
 
لتمس أوقات اإلجابة وخصهما بالدعاء؛ سل اهلل أن جيزيهما خري اجلزاء وأن ا

 .يرمحهما ويغفر هلما ويعينك على برمها ويرَض عنهما

 

ثناء أ الديك مبوعد رحلتك ذهابا وإيابا، وإال باملهاتفةون عزمت على سفر فأخرب إ
 . رحلتك، واذكرمها هبدية تليق هبما؛ فدعواهتما تصحبك
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 .يدة بإخوتك وأخواتك هي من برك بوالديكالقتك اجلع
 
يس من الرب أن تضع أطفالك الصغار عند والديك؛ فقد حان وقت خدمتهما ال ل

 !أن يقوما خبدمة أطفالك
 .السعادة؛ ليس من اإلكرام يف شيءوإن أظهرا 

 
 !وىل الناس بتهنئتك ولطفك وهداياك مها والدكأ : العيديف
 
ديك ويف يدك هاتفك وتقلب بصرك فيه؛ فأنت يس من األدب أن جتلس مع والل

 !معهما جبسدك فقط
 .وهذا خيالف أجبديات الذوق واحلوار

 
بقتهما يف املدارس النظامية؛ سيس من الرب مع والديك أن تظهر أنك األعلم؛ فلئن ل

 .فقد خترجا من مدرسة احلياة، مع ما بينكما من فارق العمر واخلربة
 
 :قوهلا مرتني وعشراأ

الذي تقضيه بني يدي والديك ليس وقتا ضائعا بل من فقه األولويات  الوقت
 .وسلم  للتوفيق يف احلياة، وباب لألجور واحلسنات
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 !لربادثين عن التوفيق أحدثك عن ح
 
صلة أرحامهما وقرابتهما، فانظر يف أقاربك  :ن طرائق الرب بعد وفاة الوالدينم

 .بر بوالديك وذوي أرحامك، وأحسن إليهم والتمس حوائجهم؛
 
لصدقات اجلارية هلما يف يسري املال وكثريه، وهو ا :من أبواب الرب بعد الوفاةو

 مسلم. "دقة جاريةأو ص.. إذا مات ابن آدم انقطع عمله "باب ال ينقطع،
 
من أبواب الرب بعد الوفاة الدعاء هلما واإلحلاح على اهلل يف ذلك؛ بأن يغفر هلما و

 .درجته يف اجلنة بدعاء ولده لهويرمحهما؛ فإن األب ترفع 
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73 

 ! تقل سأكون مثل فالنال
 اهلل خلقك خمتلفا فلماذا تأىب إال أن تكون نسخة؟

 !ليتكاملوا ال بتماثلهم فيتشاهبوامجال األشخاص يف اختالفهم 
 !وقد تكون أفضل منه وخريا، ورمبا يفتح اهلل لك يف أمٍر مل يفتحه لغريك

 !مواهبك وقدراتك؛ ال وفق ميول اآلخرينفأبدع ومتيز وفق إمكاناتك و
 
ملشاركة يف األعمال ا قترح على من تقاعد أن تكون له أهداف كحفظ القرآن،أ

 !يلتفت هلواياته ختصصه، التطوعية، االستثمار يف
 
 !لب العلم والسعي يف األرض وعمارهتا وتطوير النفس ليس له سن معنيط

 !فالتقاعد توقف عن الوظيفة ليس عن العطاء
 مسند أمحد."مت على أحدكم القيامة، ويف يده فسيلة فليغرسهاإن قا" :يف احلديث

 
ألم تضع الدواء املر البنها املريض وهو ال حيبه، وهي تعلم أن فيه نفعه ؛ فكذلك ا

 !حنن مع املصائب والُكرب تؤملنا؛ وفيها من اللطائف واملنح ما ال نعلمه
 .أمهاتنا وهلل املثل األعلى بل هو أرحم بنا من

 .اللهم الرضا بعد القضاء
 



 

 
7٤ 

كاء وفهم؛ فإياك أن تصرفه بالتوافه ذذا امنت اهلل عليك بذهن متقد وفكر متوهج وإ
 !والسفاسف

 .متيز يف ختصصك وانفع أمتك وصاحب املبدعني املتميزين
 وقد صدق املتين:

 َومل أَر يف ُعُيوِب الّناِس َشْيئًا
 َكَنقِص القاِدِريَن على الّتَماِم

والراضي عالمة كمال العقل علو اهلمة، " من  :ي يف صيد اخلاطريقول ابن اجلوز
 . ."بالدون دينء

 
نتعلم تقبل الرأي والرأي اآلخر دون مصادرة؛ وذلك يف املسائل اليت يتسع اخلالف ل

 .حوهلا فيما يتعلق باألذواق واآلراء ووجهات النظر
 ما املانع أن خنتلف ونبقى أصدقاء؟

متاثلها سنة كونية ومجال األشياء أحيانا يف تنوعها واختالفها ال يف  االختالف
 .وتشاهبها

 
لكلمات اليت تنثرها يف وسائل التواصل قد تكون سببا هلداية أحدهم أو تذكريه ا

 ..بسنة أو ردعه عن منكر أو ألن يقرأ كتابا أو يلتحق بدورة أو يصل رمحا
شر فذلك باب للدعوة إىل اهلل ُفتح لذلك احرص على نشر اخلري وجدد نيتك؛ وأب

 !لك
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 .توبة أقرب للتحقيقكألهداف املا :ن جتربةم
 من املهم يف التخطيط
 سنوية شهرية، أسبوعية، :تقسيم األهداف مدًة

 ..تعليمية ثقافية، اجتماعية، صحية، :وتقسيمها تنوعًا
 هناية الوقت الذي تقضيه يف صياغة األهداف ليس وقتا ضائعا؛ بل ستجد مثرته يف

 العام؛ والضياع يف العشوائية وغياب التنظيم
 
توقف عن التغريد يف تويتر حبجة أنك لست أكادمييا أو مثقفا أو أنك مل تأِت ت ال

جبديد؛ فغالبية الناس من العوام يفضلون العبارة السهلة والفكرة الواضحة 
 .واملواضيع العامة

ص وهم فئة قليلة؛ وال بأس أما الدقائق يف التخصص فلن يفهمها سوى املتخص
 .يف التنويع

 
تعيد تدويرها فتكون سببا لتوبة شخص أو طلبه للعلم، أو  ود تكتب تغريدة أق

 .حفظه للقرآن، ورمبا سببا حلسن خلقه وإحسانه
 !فال حتقرن من املعروف شيئا
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 :نظيم الوقت يكون بعدة طرائقت
التخطيط  األهداف املكتوبة، يات،فقه األولو إدراك قيمة الوقت، االستعانة باهلل، -

 البكوراستغالل  اجلاد،
 .شهري، أسبوعي، يومي، ومتابعة مدى حتققها :مث تقسيم للخطط -
 البعد عن التسويف والتأجيل -
 الدقة يف املواعيد -

 ".من املوت إضاعة الوقت أشد": الفوائدكتابه يقول ابن القيم يف 
 
ألخرية ا؛ فاحلقيقة أّنا مل حنضر سوى احللقة ني نرى إجنازات املتميزين واملبدعنيح

 !يف قصة النجاح
 !قد ختفى.. اليت هي أصٌل يف هذا الطريق واجلهد والبذل، أما املعاناة والصرب

ماالت كلها ال ُتنال إال حبظ من دار السعادة:" والك حيف مفتا يقول ابن القيم
 ."املشقة، وال ُيعرب إليها إال على جسر من التعب

 

كن لك نصيب من فهم اآليات وساعات يبلغت ثقافتك فال قيمة هلا إن مل  همام
 !بني رياض السنة، ووقت لضبط مسائل الفقه

 !علوم الشريعة ليست للمتخصص بل لكل مسلم هي أولويات وأجبديات
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 العيد هناك قريب  ينتظر مهاتفتك، ومريض يفرح بزيارتك، ومكروب يأنس يف
 .بكلماتك، وميت يغنم بدعواتك

 
 حدمها على العناية بأوالدمها يف املطعم وامللبس والترفيه فقط؛أركيز الوالدين أو ت

وتعليم  وتعاهد القرآن، مع إغفال اجلانب التعبدي كاملتابعة يف الصالة واألذكار،
 !اهلدي النبوي يف املأكل واملشرب واالستئذان هو خلل يف فقه األولويات

 .أقل أمهية انب األول أهم والثاينبذلك قد ينشأ لدى األوالد أن اجل

 

حلماس وحده ال يكفي لتحقيق أهدافك ال بد من التخطيط واإلدارة، ويتبعه ا
 .استمرارية ومهة، مث عزمية وصرب

 
 املوظف يف مقر عمله يقضي حوائج اخللق عبادة،و ،ملرء حيسن ألهل بيته عبادةا

عبادة، ؤون أوالدها يف واملرأة ترعى ش والذي يعمل وينفق على أهله يف عبادة،
 .والذي يكف شره عن الناس عبادة

 .وانقله من العادة للعبادة العربة بالنية؛ فاجعل لك يف كل عمل نية صاحلة،
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لتبسط بني الرجال والنساء يف وسائل التواصل بالشكر والثناء والتصبيح والتمسية ا
 .وباب للفتنة ووأد للحياء، والوجوه التعبريية؛ بالء كبري وشر مستطري،

 !إن كان يف العام فهو جماهرة وإن كان يف اخلاص فهو أدهى وأمر
 
دث أن تقع على بعض أسرار اآلخرين أو دقائق أحواهلم أو ترى منهم ما ال حي

 .حيبون أن يطلع عليه اآلخرون
 .حتدث مصادفة أو رمبا أخربوك هبا طلبا للمشورة أو لغري ذلك

 !وهي عورات هلم
 !عت وما رأيت؛ وكأنك ما مساحرص على سترها

 .واستحضر أن من ستر مسلما ستره اهلل؛ إياك أن تفرح هبا أو تنشرها
 
ألشخاص الذين ينثرون الورد يف طريقنا ونتعلم منهم التفاؤل وختطي الصعاب؛ ا

؛ ولكنهم علموا أن من كان يف عون أخيه كان -يف الغالب-هم األصعب ظروفا
 .اهلل يف عونه
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 !يت متر بنا بشكل يوميلات االنتظار اا أكثر أوقم
 !إمنا السيل اجتماع النقط؛ ال تقل يسرية ال فائدة منها

 :من األفكار
 "ومن املمكن حتميل تطبيق يف جهازك"تالوة بضع آيات  -
 مالزمة الذكر -
 "تصل فيها رمحك وتنهي فيها شغلك"إجراء مكاملة هاتفية -
 مساع دروس علمية أو كتب صوتية -
 األهداف اليوميةة كتاب-
 
ن تفرح بسقطته وتغفل عن حماسنه، أ ،ن ترى من أخيك هفوة مث تنسف حسناتهأ

 !أن تصمت لنجاحاته وتصفق إلخفاقه
 !ليس من اإلنصاف يف شيء

 
لطالب بعد االمتحان بني عبادتني إما حمسن  يف إجابته فتراه حامدا شاكرا أو خمفق  ا

 فتراه صابرا راضيا
 .وليس ذلك إال للمؤمن خري، كلهفاملؤمن أمره 
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 !ا قيمة املشاعر إذا بقيت حبيسة يف صدورنام
 ما قيمتها إذا مل نترمجها؟

 !إين أحبك :بتصريح..مبوقف هبدية باهتمام برسالة مبكاملة
 .وأصدقها دعوة

 
يس من احلكمة أن تنشر تفاصيل سفرك وتبعث هبا يف وسائل التواصل، هناك ل

هلم أسباب السفر؛ فيزدروا نعمة اهلل عليهم ويلزموا أهليهم يتهيأ من يتابعك ممن مل 
فوق ما يطيقون؛ فريفعوا السفر ملرتبة الضروريات وهو ال يعدو أن يكون من 

 !الكماليات
 
ن فقد قريبا أو عزيزا؛ فليترجم حمبته له بدعوة صادقة أو صدقة جارية؛ فإن ذلك م

 .مما ينفعه ويرفعه
 مسلم. "..ه إال من ثالثانقطع عملإذا مات ابن آدم "
 
 سابات األطفال يف برامج التواصل اليت أنشئت جلمع املتابعني، وبث اإلعالنات،ح

 .وتضييع لألمانة وخمالفة صرحية لألنظمة، وعرض السخافات؛ قتل للطفولة،
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نفسك بعني الكمال وله بعني التنقص ل احذر أن تنظرف ذا رأيت من ابتلي؛إ
 !أو تستبعد وقوعك مبا وقع به نزلة أعلى علما وفضال،أو تظن أنك مب واالزدراء

 .بل ردد احلمد هلل الذي عافانا
 واهلل ال تدري مب خيتم لك وله؛ مث أليس الذي هدى قلبك قادرا على إضالله؟

 !فالقلوب بني يدي اهلل
 .ورأينا من سِخر فابُتلي

 
أ القرآن مود، لكن األهم لكل شخص أن يقرحمفظ القرآن أمر اختياري وهو ح

 !قراءة خالية من األخطاء
االستماع لقارئ، االلتحاق بدورة، القراءة  تعلم التالوة الصحيحة بات أمرا يسريا؛

 ..على متقن
القراءة اخلاطئة هي سبب  للفهم اخلاطئ لآلية، مث إن إمهال التعلم خلٌل بفقه 

 !األولويات
 !لتفريطكال عذر 
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